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ملة المحلية، والذي بدأ حتى قبل ثورة تدحُرج سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدوالر يومًا بعد آخر ال يبدو اّنه وصل الى خواتيمه. فتراجع سعر صرف الع
 يابي ورئاسي.خّبط واضح ومستمر، حكومي ون، ال يزال مستمرًا وبوتيرة تصاعدية، في ظّل ت2019تشرين وتحديًدا في صيف  17

 
 .ا هو أسوأ، اّن األزمة المالية واالقتصادية تحّولت أزمة نقدية خطرةم

مليارات دوالر فقط، وهو مرشح للمزيد من االستنزاف في ظّل  7ليسّجل اليوم حوالى  2019دوالر عام  مليار 35فاالحتياطي في مصرف لبنان تراجع من 
مليون دوالر، علمًا اّن الدعم الحالي يقتصر على أشخاص  200الى 100بكلفة يومية بحوالى طي كوسيلة دعم لالستمرار باستعمال االحتياالضغوط السياسية 

فاد المهّربون مليار دوالر، ولم يستفد منه ايضًا عموم اللبنانيين بل است 20عد ان استنزف دعم المواد األولية واألساسية اكثر من معينين وأصحاب الشأن فقط، ب
 تجار في عهد حكومة حسان دياب. ما يضعنا اليوم في مرحلة دقيقة تتطلب فعليًا العمل على وقف الهدر فورّا.مجاورة وبعض الإلى الدول ال

 
 ل؟آخر الحلوالذهب.. 

ر مليار دوال 100لم تختلف خطة حكومة ميقاتي كثيرًا عن خطة حكومة حسان دياب، من حيث تبرئة من َتَعاَقب على الحكم والهدر والفساد، فبّدد اكثر من 
 تترجمت دينًا، لتعود نغمة الهيركات وشطب الودائع لتعويم الدولة.

 ر من الودائع، برز السؤال االهم ؟الف دوال 100اتي إلى صندوق النقد الدولي حماية وفيما طرحت آخر الخطط التي قّدمتها حكومة ميق
غار المودعين بعد إعدام المصارف ورؤوس أموالها؟ لتُفاجئنا السلطة بحلولها، لتسديدها الى صمليار دوالر  35و 25كيف يمكن لدولة مفلسة ان تدفع ما بين 
 مودعين.وهي بيع مدخرات الذهب لتسّدد أموال ال

 
بخطوة قد تكون بعد ان قّررت الدولة اللبنانية القضاء على االحتياطي في مصرف لبنان بالعمالت األجنبية السائلة، ها هي السلطة تستبيح مدخرات الذهب 

 األخطر على مستقبل لبنان منذ نشأته.
 

ر المؤّكدة أيضًا، حيث من الملح إنشاء لجنة وُخبراء لمعرفة القيمة الحقيقية طنًا من الذهب، بحسب األرقام الرسمية لمصرف لبنان، غي 286يملك لبنان حوالى 
 والفعلية لمدخرات الذهب في لبنان وفي الواليات المتحدة.

 
ر. اما مليار دوال 18و 17ّرح عنه في شأن حجم الذهب عنه صحيح، فقيمة الذهب تتراوح حاليًا بحسب االسعار العالمية بما بين ّن المصعتبار اوعلى ا

 «.دق المسمار االخير في نعش االقتصاد اللبناني»التصريح الشعبوي باستعمال الذهب لتسديد الودائع فهو 
ح فعليًا من دون أي قيمة، ما سيؤدي تلقائيًا الى ارتفاع الدوالر بشكل جنوني إلى ما فوق المئات والماليين، انية التي ستصبال الذهب يكشف الليرة اللبنإستعم

امة ح ووجوب التصّدي لشعبوية هدّ ل في فنزويال وزيمبابوي وغيرها لتصبح الليرة اللبنانية عبارة عن أوراق بال أي قيمة نقدية. من هنا خطورة هذا الطر كما حص
 رة.ال بل مدمّ 

على مستقبلها، حيث ال يمكن ألي دولة ان  على المواطن اللبناني ان يعلم اّن هذا اإلجراء إن تّم، يشّكل جريمة في حق األجيال القادمة، التي سوف ُيقضى
 مما يستهلك. %80رد اكثر من تستمر دون امتالك احتياطي بالعملة االجنبية، خصوصًا اّن لبنان يستو 

 
يفاء اموال بمدخرات الذهب في مصرف لبنان، خصوصًا، اّن الحلول االخرى موجودة ومتعّددة وقابلة للتطبيق، ويمكنها ان تؤّمن است ذاِر المّس ك، حلذل

 المودعين، وانتشال االقتصاد اللبناني من كبوته.
 

لبنان الحضاري. فتفعيل الشراكة مع القطاع العام إلدارة أصول  طرة النمو ووجهالذي شّكل وال يزال قا« القطاع الخاص»وتبقى كلمة السّر في لبنان دائمًا وابدًا 
 PPP (public-private partnership)، مرافئ، كهرباء...( عبر Casino Du Libanالدولة من طيران الشرق االوسط، مطار، 

لهدر والفساد ُتستعاد الودائع، ولو على مدى سنوات عدة مقبلة، مو وحده ووقف اتعيد اطالق عجلة النمو واإليرادات، كما إقرار وتطبيق القوانين اإلصالحية. بالن
 ع الدولي، والدول المانحة.خصوصًا إذا ما نجح لبنان بالحصول على دعم من المجتم

 


